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Образец 5.0 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
 

 

 
ДАБДП 

 

 

 
Безопасна Универсална Мобилност 

 

 

 
 ПРОТОКОЛ №5 
 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП – РУСЕ (онлайн) 
 30.11.2021 г. 
  

 

Днес, 30.11.2021 г., се проведе  

 

редовно/извънредно (моля посочете)  

 

онлайн присъствено/неприсъствено (моля посочете) заседание на ОКБДП – Русе   

 

На заседанието присъстваха/взеха участие (моля посочете): 

Председател: Синан Хебибов – заместник областен управител н област Русе; 

Секретар: Диляна Кирова – главен експерт в Областна администрация – Русе; 

и членове: 

1. Лили Маркова – специалист ОСГЗ в Община Борово; 

2. Ралица Симеонова – младши експерт „Туризъм, търговски дейности, защита на потребителите и 

транспорт“ в Община Ветово; 

3. Пламен Дончев – заместник-кмет на Община Иваново; 

4. Димитър Недев – заместник-кмет на Община Русе;  

5. Михаил Чиликов – заместник-кмет на Община Сливо поле; 

6. Митко Макавеев – главен специалист ГЗ и ОМП в Община Ценово;  

7. Васил Гоцев – главен експерт в Областно пътно управление – Русе; 

8. Светослав Иванов – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Русе; 

9. Николай Ненков – началник на сектор „Пътна полиция“, Стилиян Станев – н-к група ОДПКПД в 

сектор ПП, ОД МВР – Русе; 

10. Веселин Марков – началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РДПБЗН; 

11. Милена Банева – старши експерт в Регионално управление на образованието – Русе; 

12. Величко Великов – началник автотранспорт в Център за спешна медицинска помощ – Русе; 

13. Десислава Дивчева – представител на БЧК – Русе. 

 

В заседанието взеха участие представители на Държавна агенция “Безопасност на движението по 

пътищата” (ДАБДП): г-жа Марта Петрова – директор на дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ и 

експертите Росен Рапчев и Иван Табаков.  

 

НАЧАЛО: 10:00 ч. (в случай на присъствено заседание) 

 

Председателят на ОКБДП – Русе г-н Хебибов, обяви наличието на кворум, откри заседанието и 

представи дневния ред със следните точки (в случай на присъствено заседание): 

 

1/ Представяне на темите към дневния ред 

 

2/ Докладване на текуща информация за дейността по БДП през третото тримесечие на 2021 г.  

 

3/ Представяне на Обобщен доклад за изпълнението на областната политика по БДП през 

третото тримесечие на 2021 г. 
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4/ Преглед на изпълнението на решения от предходни заседания на ОКБДП. 

 

5/ Предприети мерки за осигуряване на БДП преди настъпване на зимния сезон, в това число извършване 

на обходи и огледи за състоянието на пътната и уличната мрежи. 

 

6/ Подготовка за изготвяне на областна план-програма по БДП за 2022 г.   

  

7/ Приемане на график на заседанията на ОКБДП през 2022 г.   

 

8/ Други. 

 

9/ Обобщение на решенията от заседанието на ОКБДП – Русе. 

 
 

ПО ТОЧКА 1 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладва: Председател на ОКБДП 

Г-н Хебибов представи следната информация: За предстоящото онлайн заседание, до членовете на 

ОКБДП – Русе, е изпратено писмо-покана с изх. №37-00-8/19.11.2021 г. Към писмото са приложени: 

проект на дневен ред, обобщена текуща информация за дейността по БДП на областно ниво  през 

третото тримесечие на 2021 г. и проект на график на заседанията на ОКБДП през 2022 г.   

Изказвания на членове на ОКБДП: По така предложения проект на дневен ред няма предложения 

за промени или допълнения. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

1. Приема дневния ред на заседанието.  

 

ПО ТОЧКА 2 

ДОКЛАДВАНЕ НА ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БДП НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКБДП 

Докладват: членове на ОКБДП  

Г-н Хебибов направи уточнението, че представената от членовете на ОКБДП текуща информация 

за дейностите по БДП през третото тримесечие на 2021 г. е обобщена от секретаря на Комисията в 

Обобщения отчет, който е изпратен като приложение към поканата за заседанието. Прикани 

представителите на общините Борово и Сливо поле, които не са изпратили текущия си отчет, да 

докладват за извършените от тях дейности по БДП. Призова участниците в заседанието да поставят 

на разглеждане въпроси, свързани с безопасността, по които Комисията може да набележи мерки за 

разрешаване на съществуващи проблеми 

Изказвания на членове на ОКБДП:  

Г-н Михаил Чиликов докладва, че в общината е извършен обход на пътната инфраструктура, има 

проблем при маркировката, но не е изготвен отчета. Такъв ще бъде представен до понеделник. 

Общината има готовност за зимното поддържане на общинската мрежа. 

Г-н Хебибов допълни, че осигуряването на безопасността на движението по пътищата е важна 

политика и изисква необходимото внимание и ангажираност от всички участници. 

Други изказвания няма. 
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КОМИСИЯТА РЕШИ: 

2. Приема отчетната информация за сведение. 

Приложения: Текуща отчетна информация от членовете на ОКБДП 

 

ПО ТОЧКА 3 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО 

БДП ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.  

Докладва: Председател на ОКБДП 

Г-н Хебибов представи следната информация: Обобщеният доклад е изготвен на база получената 

от членовете на ОКБДП информация. За прегледност, в отчетната форма е записана мярката, по 

която е отчетено изпълнение и това особено се отнася за общините. До момента няма отчетна 

информация от общините Борово и Сливо поле, така че в доклада няма отчет на тези администрации. 

За да не се повтаря съдържащата се в отчета информация, г-н Хебибов попита участниците в онлайн 

заседанието дали имат нещо за допълване и уточняване по нея и подложи на гласуване проект за 

решение. 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

3. Приема Обобщения доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 

третото тримесечие на 2021 г. 

Приложение:  обр.4.0 – Обобщена текуща информация за дейността на ОКБДП – Русе 

през третото тримесечие на 2021 г. 

 

 

ПО ТОЧКА 4 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП 

Докладват: Председател на ОКБДП, общини Русе и Ветово 

Г-н Хебибов припомни накратко за взетите на предишното заседание решения и призова 

представителите на общините да дадат повече информация за предприетото по тях. 

Г-н Димитър Недев докладва, че все още няма информация за съгласуване от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) на изпратеното им от Община Русе предложение за промяна организацията 

на движението по бул. „България“ в гр. Русе. В ход е поставянето на знаци по това предложение,  

макар да не е одобрено още от АПИ, като до края на седмицата ще бъдат поставени всички знаци. 

Колкото до въвеждане на забрана за  изпреварването на тежки автомобили на територията на града, 

има обявена обществена поръчка за изработване на Генерален план за организация на движението 

на територията на Община Русе, с определения за спечелил се водят допълнителни разговори и 

уточняване на участъци, където да се въведе такава забрана. 

По отношение решението на Комисията за предприемане на мерки за обезопасяване на участъка от 

общинския път от Писанец за Сваленик, на територията на Община Ветово, е отговорено писмено, 

че ремонт на участъка не е извършен поради липса на финансови средства и ще търсят възможност 

за осигуряване на целеви или др. средства за това. 

Други изказвания няма.  
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КОМИСИЯТА РЕШИ: 

4. Приема информацията за сведение.  
 

 

ПО ТОЧКА 5 

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БДП ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗИМНИЯ СЕЗОН, В 

ТОВА ЧИСЛО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБХОДИ И ОГЛЕДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА И 

УЛИЧНАТА МРЕЖИ. 

Докладват: общини 

Г-н Хебибов даде думата на представителите на общините да споделят какви са били 

предизвикателствата пред тях при извършване на обходите и огледите. Отбеляза, че в Областна 

администрация са постъпили доклади с резултати от обходите от общините Две могили, Иваново и 

Ценово. 

 

Г-н Недев докладва за извършени огледи и обходи на пътната и уличната мрежа на населените 

места в община Русе. Колкото до гр. Русе сподели, че е необходимо още малко време за огледи на 

междублоковите пространства. В Общината се работи по заснемане с дрон на уличната мрежа, за 

изясняване и уточняване на мерките по БДП през 2022 г. Сподели, че организацията за зимното 

поддържане е в ход и предстои среща за подготовката на техниката. 

  

Общините Ветово и Сливо поле ще представят докладите до идния понеделник. В община Сливо поле 

е извършена проверка на пътната маркировка и знаците. 

 

Други изказвания няма. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

5. Приема представената информация за сведение.  

 

 

ПО ТОЧКА 6 

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЛАСТНА ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП ЗА 2022 Г. 

Докладват: общини 

Г-н Хебибов напомни, че съгласно Правилата за работа на общинските и областните комисии по 

БДП до края на м. ноември 2021 г. трябва да бъдат обсъдени и приети общинските план-програми за 

2022 г. Същите следва да се представят в Областна администрация – Русе в срок до 01.12.2021 г., с 

цел интегриране на мерките в областната план-програма за 2022 г. Информация за изготвени план-

програми по БДП за 2022 г. има от общините Ветово, Две могили и Иваново, както и от Областно 

пътно управление – Русе.  

Други изказвания няма. 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

6. Приема представената информация за сведение.  
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ПО ТОЧКА 7 

ПРИЕМАНЕ НА ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОКБДП  

Докладва: Председател на ОКБДП 

С поканата за заседанието на членовете ОКБДП е изпратен проект за график на заседанията през 

2022 г., разпределен през тримесечие. Г-н Хебибов попита участниците в онлайн заседанието дали 

имат нещо за допълване и уточняване по него и подложи на гласуване проект за решение. 

Изказвания на членове на ОКБДП: няма 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

7. Приема график на заседанията на ОКБДП през 2022 г. 

Приложение:  график на заседанията на ОКБДП през 2022 г. 

 

 

ПО ТОЧКА 8 

ДРУГИ  

1. Г-н Стилиян Станев поясни, че Община Русе съвместно с Пътна полиция (ПП) са обследвали 

двете платна по бул. България от ГКПП до изхода на Русе за София. От ПП е направено искане за 

затваряне на движението за обратен завой посока „Охлюва“ – „Метро“, което обаче не е прието. 

Постави въпроса кога ще бъде подновена маркировката по булеварда, т. к. сме в сезона на дъждовете 

и липсата ѝ създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия (ПТП).  

Г-н Недев отговори, че е изпратено писмо до ОДМВР за съдействие и осигуряване на полицейски 

автомобил при полагане на маркировката. Вероятността да бъде положена през следващата седмица 

е много голяма.   

Г-н Рапчев допълни, че при опресняване на маркировката трябва да се осигури максимална 

безопасност с необходимата организация на работа и средства за обезопасяване. Посочи също, че 

при бензиностанция Лукойл не се спазва организацията на движението и се налага по-строг 

полицейски контрол и от служителите на Автомобилна администрация.  

Г-н Станев посочи, че при съставяне на акт за нарушение на чуждестранен водач трябва да му се 

връчи и наказателното постановление, което отнема около два часа и често поради липса на 

лицензиран преводач, глобите при такива нарушения падат в съда. 

Г-н Рапчев предложи със съдействието на Областна администрация да се организира работна среща 

на местно ниво между стопаните на пътя, ОДМВР, Автомобилна администрация и съдебната власт, за 

да се изяснят конкретните изисквания и да се изчистят направените пропуски. 

Г-н Хебибов определи срок до 15.12.2021 г. за опресняване на маркировката по бул. „България“. 

2. Г-н Пламен Дончев направи предложение по чата общински път TGV1100 да стане 

републикански, за което Община Иваново ще подготви становище.  

Г-н Рапчев изрази резерва, че такова прехвърляне е трудно осъществимо и изисква решение на 

Министерски съвет. Този път минава през три общини (Ветово, Иваново и Опака), вероятно 
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средствата не достигат и проблемите трябва да се обсъдят и да се търсят съвместни решения за 

неговото поддържане.  

3. Г-н Хебибов постави на вниманието на участниците в заседанието въпроса за извършване на 

обстойна проверка на всички пътища, като акцентира върху наличието или липсата на 

ограничителните системи и светлоотразителите по тях. Освен тях трябва да се провери състоянието 

на пътната настилка, маркировката, пътните знаци, отводняването и др.  

Г-н Рапчев уведоми, че в ДАБДП са получили сигнали от жители на с. Червена вода за проблеми 

след ремонта на пътя Русе – Червена вода – Кубрат, по-конкретно на кръстовището на път II-23 и 

ул. „П. Д. Петков“ в населеното място – трудно се прави десен завой без допълнителна маневра, при 

която се навлиза в насрещното движение.  

Г-н Васил Гоцев информира, че пътят е на ниво акт обр. 15 и още не е въведен в експлоатация.  

Г-н Недев пое ангажимент за връзка с кмета на с. Червена вода за подробна информация. 

4. Друг сигнал до ДАБДП касае велоалеите в гр. Русе и организацията на велодвижението в 

града.  

Г-н Недев допълни, че действително има проблеми с велосипедистите и Община Русе работи по 

отстраняването на голяма част от тях. 

Г-н Станев уточни, че ПП редовно извършва контрол и на велосипедистите, но се създават 

проблеми. 

Г-н Рапчев прикани общините и ОДМВР да провеждат информационни кампании, насочени към 

велосипедистите за спазването на правилата.   

След проведената дискусия г-н Хебибов предложи да се извършат огледи на велоалеите в населените 

места в областта.  

5. Г-н Иван Табаков попита има ли нова организация и какво се прави за обезопасяване на 

кръговото кръстовище при гр. Бяла.  

Г-н Гоцев уведоми присъстващите, че има изработен проект за промяна на организацията на 

движението, но кръстовището е в урбанизираната територия на гр. Бяла и въвеждането ѝ е 

ангажимент на Община Бяла. В Областно пътно управление Русе няма информация дали е възложено 

изпълнението на новата организация на движението. 

Г-н Табаков предложи да се вземе решение за приоритетно въвеждане на мерките, т. к. 

кръстовището е установен участък с концентрация на ПТП и промяната на организацията на 

движението трябва да бъде въведена възможно най-бързо. 

На заседанието не присъства представител на Община Бяла, поради което г-н Хебибов предложи 

ОКБДП да приеме решение за въвеждане на мерките.  

Други изказвания няма.  

 

Предложенията за решение по отделните точки на т. Други бяха подложени на гласуване   

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

По т.8.1. Маркировката по бул. „България“ в гр. Русе да бъде положена до 15.12.2021 г. 

Отг.: Община Русе     Срок: 15.12.2021 г. 

 

По т.8.2. – приема се за сведение 
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По т.8.3. От стопаните на пътя да се извърши цялостна проверка на пътната мрежа в 

областта (общинска и републиканска). 

Отг.: Общините, ОПУ – Русе    Срок: 2 (два) месеца 

 

По т.8.4. Да се извършат огледи на велоалеите в общините (където има такива), с цел 

предприемане на адекватни действия. 

Отг.: Общините     Срок: 1 (един) месец 

 

По т.8.5. Да се докладва статуса на проекта за промяна на организацията на движението 

на кръговото кръстовище при гр. Бяла, както и изпълнението на предвидените в проекта 

мерки. 

Отг.: Община Бяла, ОПУ – Русе   Срок: 2 (две) седмици 

 

 

ПО ТОЧКА 9 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКБДП 

/представете решенията, взети по съответните точки от дневния ред и описани по-горе в текста/ 

Решение  За 

сведение/за 

изпълнение 

Отговорник Срок 

По т. 3. Приема Обобщения доклад за изпълнение 

на областната политика по БДП за третото 

тримесечие на 2021 г. 

 

За сведение   

По т.7. Приема график на заседанията на ОКБДП 

през 2022 г. 

 

За сведение и 

изпълнение 

ОКБДП По график 

По т. 8.  

т.8.1. Маркировката по бул. „България“ в гр. Русе да 

бъде положена до 15.12.2021 г. 

 

т.8.3. От стопаните на пътя да се извърши цялостна 

проверка на пътната мрежа в областта (общинска и 

републиканска). 

 

т.8.4. Да се извършат огледи на велоалеите в 

общините (където има такива), с цел предприемане 

на адекватни действия.  
 
т.8.5. Да се докладва статуса на проекта за промяна 

на организацията на движението на кръговото 

кръстовище при гр. Бяла, както и изпълнението на 

предвидените в проекта 

мерки.

  

 

За изпълнение 

 

 

За изпълнение 

 

 

 

За изпълнение 

 

 

 

За изпълнение 

 

Община Русе 

 

 

Общините, 

ОПУ – Русе   

 

 

Общините 

 

 

 

Община Бяла, 

ОПУ – Русе   

 

15.12.2021 г. 

 

 

Два месеца 

 

 

 

Един месец 

 

 

 

Две седмици 

 

Председателят на ОКБДП закри заседанието в 11:50 ч. 

 

КРАЙ: 11:50 ч. (в случай на присъствено заседание) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ към настоящия протокол:  

 

Текуща информация на членовете на ОКБДП; 

Обобщен доклад за изпълнението на политиката по БДП през третото тримесечие на 2021 г. 

График на заседанията на ОКБДП през 2022 г. 

Материали към дневния ред /описват се/ 

 

 

…………………………………………                                             

Синан Хебибов  /П/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКБДП  

 

…………………………………… 

Диляна Кирова /П/ 

СЕКРЕТАР НА ОКБДП               

 

 


